Obec Honce podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNO ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Č. 1/2008
O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného
odpadu na území obce Honce
I.časť
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia
1.) Obec Honce týmto nariadením upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území obce, v záujme
zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku a zdravia
občanov.
2.) Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sú upravené podrobnosti
o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území
obce Honce, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.
§2
Základné pojmy
1.) Odpadom je hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je
v súlade so zákonom o odpadoch povinný sa jej zbaviť.
2.) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva
úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy
alebo zloženia týchto odpadov.
3.) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba,
u ktorej sa odpad nachádza.
4.) Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb alebo právnických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri
čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, pri údržbe
verejnej zelene.
5.) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný zapojiť sa do zberu komunálnych odpadov
zavedeného na území obce.
6.) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný používať nádoby zodpovedajúce systému
zberu komunálnych odpadov zavedeného na území obce.
7.) Pôvodca komunálnych odpadov je povinný ukladať komunálne odpady alebo ich
oddelené zložky a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou
a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov
zavedených v obci.
8.) Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie
životného prostredia, alebo ohrozovanie zdravia ľudí.
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Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi
1.) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný
obecný systém na celom katastrálnom území obce Honce.
2.) Iné nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom (jeho
umiestňovanie pod zem, najmä svojvoľné vytváranie skládok) sa prísne zakazuje.
Zákaz sa nevzťahuje na
a) Organizované akcie zberu papiera a železného šrotu na školách poriadané po
dohode s organizáciou poverenou zberom,
b) Zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálneho odpadu fyzickými
a právnickými osobami, napr. ich odovzdaním do zberní.
3.) Na území obce sa zakazuje:
a) Uložiť odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto
nariadením,
b) zneškodniť odpad, alebo zhodnotiť odpad inde, ako v súlade s týmto
nariadením,
c) zneškodniť odpad vypúšťaním do vodných tokov,
d) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti,
e) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do pôdy.
II.časť
Systém zberu komunálneho odpadu a jeho zložiek
§4
Komunálne odpady a jeho zložky
1.) VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami komunálneho
odpadu.
a) odpad z domácností a podobné odpady z obchodu, vrátane zložiek zo
separovaného zberu ako papier, lepenka, sklo, biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad, šatstvo, textílie, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady,
fotochemické látky, pesticídy, žiarivky, iný odpad obsahujúci ortuť, jedlé oleje
a tuky, farby, lepidlá a živice, liečivá, batérie, akumulátory, drevo, plasty,
kovy, odpady z vymetania komínov a inak nešpecifikované odpady,
b) odpady zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, zemina a kamenivo,
iné biologicky rozložiteľné odpady,
c) iné komunálne odpady ako zmesový komunálny odpad, odpad z čistenia ulíc,
inak nešpecifikovateľný
2.) Oddelene (separovane) zbierané zložky komunálneho odpadu:
a) 20 01 39 - plasty
b) 20 01 02 - sklo
c) 20 01 01 – papier a lepenka
d) 15 01 05 – kompozitné obaly /tetrapack/
e) 20 01 40 – kovové obaly /alumíniové plechovky od nápojov/
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Zber komunálneho odpadu (KO)
1.) Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených nádob zbierať vytriedený odpad na
jednotlivé zložky podľa tohto VZN.
2.) Všetci pôvodcovia komunálneho odpadu sú povinní stať a účastníkmi obecného
systému zberu komunálneho odpadu. Platitelia poplatkov, ktorí ešte nie sú účastníkmi
systému zberu komunálneho odpadu sú povinní sa zapojiť do zberu a zabezpečiť si
nádobu.
3.) Zbernú nádobu si občan zakúpi na vlastné náklady, ale musí zodpovedať systému
vývozu v obci.
4.) Do zberných nádob sa nesmie umiestňovať zemina, drobný stavebný odpad, objemné
predmety, nebezpečný odpad.
5.) Za umiestnenie zberných nádob pri rodinných domoch zodpovedajú platitelia
poplatkov. Umiestnené majú byť tak, aby sa zohľadnili vhodné donáškové aj
odstupové vzdialenosti a zároveň hygienické a estetické podmienky.
6.) Držitelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu.
7.) Zo strany držiteľ odpadov sú komunálne odpady riadne pripravené na odvoz ak sú
v zberných nádobách uzatvorené a je celoročne zabezpečený prístup k zberným
nádobám.
8.) Ukladať alebo sypať odpad mimo nádob a kontajnerov je zakázané.
9.) Na zber vytriedeného KO budú určené nádoby na vyčlenených priestranstvách
10.) Zber nebezpečného odpadu obec zabezpečí prostredníctvom oprávnenej firmy
k tomuto účelu 1x do roka.
§6
Objemový odpad
1.) Objemný odpad je KO a drobný stavebný odpad(DSO), ktorý nie je možné pre ich
veľký rozmer zneškodňovať uložením do zberných nádob, alebo ich množstvo
presahuje objem domovej nádoby.
2.) Zhromažďovanie a preprava objemového odpadu sa bude uskutočňovať podľa
Potreby. Pre tento účel bude slúžiť kontajner, ktorý je umiestnený na cintoríne.
3.) V okolí kontajnera je potrebné udržiavať čistotu a dbať na hygienické a estetické
podmienky.
4.) Na odvoz objemného odpadu si môže občan individuálne objednať u zmluvného
partnera obce za odplatu veľkokapacitný kontajner.
§7
Odvoz komunálneho odpadu
1.) Vykonávať zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO na území obce môže len ten,
kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.
2.) Komunálny odpad je riadne pripravený k odvozu ak
a) je riadnym spôsobom uložený v zbernej nádobe
b) prístup k zbernej nádobe je bez závad
c) obsah nádoby nie je zamrznutý
3.) Ak nie je KO riadne pripravený na odvoz zmluvný partner obce požiada vlastníka
o odstránenie závad. Ak sa tak nestane, občan odvezie odpad na svoje náklady.
4.) Ak sa pri vývoze KO zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria,
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zbernej nádoby povinný tento obsah odstrániť na svoje náklady.
§8
Kal zo septikov a žúmp
1.) Ustanovenia pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov a žúmp sú záväzné pre
celý kataster obce Honce.
2.) Majitelia septikov a žúmp, resp. iní ich užívatelia, nájomcovia, správcovia a pod.
sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so
všeobecne záväznými predpismi.
3.) Majitelia septikov a žúmp sú povinní zabezpečiť vývoz kalu prostredníctvom
organizácie, ktorá prevádza vývoz kalov.
4.) Zakazuje sa zneškodňovať odpad zo septikov vypúšťaním do vodných tokov,
Resp. voľným vytekaním zo septiku a žumpy.
§9
Systém zberu drobného stavebného odpadu
Zhromažďovanie, preprava a miesta na ukladanie a zneškodňovanie DSO
1.) Drobné stavebné odpady sú hnuteľné veci, ktoré vznikajú pri stavebnej činnosti
a demoláciách /betón, tehla, omietky, izolačné látky, škridla, obkladačky, kachličky,
keramika, stavebné drevo, betónové zmesi, zemina a iné/ právnických osôb, fyzických
osôb a fyzických osôb – podnikateľov.
2.) Drobnými stavebnými odpadmi sú aj odpady vznikajúce pri činnosti obce vrátane
rekonštrukcii komunikácií, verejných priestranstiev.
3.) Držitelia DSO sú povinní tento odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo
Verejného priestranstva tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia,
Nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí. Zber
DSO sa uskutoční len na vyčlenených miestach.
§ 10
Uskladnenie TKO obec zabezpečuje zmluvne s firmou Brantner s.r.o., Košická
cesta 344, Rimavská Sobota.
§ 11
Sankcie
1.) Nedodržiavanie tohto VZN sa postihuje ak nejde o trestný čin ako:
a) v prípade fyzických osôb – priestupok podľa ust. § 45,47 alebo 48 zák.
č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov,
b) v prípade právnických osôb – správny delikt podľa ust. § 13 zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.) Ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt, nedodržiavanie ustanovení VZN
sa rieši podľa ust. § 78 a 80 zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších
zmien a doplnkov a trestného poriadku.
3.) Priestupku sa dopustí :
a) ten, kto nakladá s odpadom inak, ako v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z.
b) ten, kto uloží, alebo ponechá odpad na inom mieste , ako na mieste na to
určenom, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. a kto neuloží KO a DSO ba na
mieste určenom týmto VZN a do zberných nádob obecného systému zberu,
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nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom č. 223/2001 Z.z.
a túto skutočnosť bezodkladne neoznámi.
d) držiteľ KO a DSO alebo ten, kto nakladá s KO a DSO na území obce a
neposkytne na požiadanie obce pravdivé údaje súvisiace s nakladaním KO
a DSO.
4.) Za priestupok podľa odst. 3 môže obec uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky
5. 000.- Sk.
5.) Za porušenie tohto VZN môže obec uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 200.000.- Sk v súlade s ust. § 1
písm. a zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 11
Záverečné ustanovenia
Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so
zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a týmto nariadením.
Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú
a) poslanci obecného zastupiteľstva
b) obecný úrad
c) orgány štátnej správy v rozsahu ich kompetencií
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN o odpadoch
schválené uznesením obecného zastupiteľsva dňa 7.12.2005
Toto VZN č. 1/2008 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Honce na svojom
zasadnutí dňa 20.2.2008 uznesením č.3/2008
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 7.3.2008
V Honciach 20.2.2008

Vyvesené: 21.2.2008
Zvesené : 7. 3.2008
Starostka obce

